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Woonmij (wooncoöperatie Schijndel)
OR cursus op maat

6 december 2018

Renie Rieffe

Elkaar leren kennen

Wat is jou metafoor of kenmerk?

3x Mee

3x Mee ▼
Meeweten

▼

Meepraten

▼

Meebeslissen

Bevoegdheden ▼
Informatierecht

▼

Overlegrecht en initiatiefrecht

▼

Advies- en instemmingsrecht

3



2

Meeweten (art. 31 e.v.)

• Basisinformatie over de 
organisatie

• Financiële informatie o.a.:
– Jaarverslag
– Balans en winst- en 

verliesrekening
– Exploitatieoverzichten
– Beloningsverhoudingen in  >100 

ondernemingen
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Meeweten (art. 31 e.v.)

• Sociale informatie o.a.
– Werkgelegenheid

– instroom- & uitstroom 
personeel

– Personeelsopleiding

– Functiewaardering

– Arbeidstijden

– Arbeidsomstandigheden
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Meeweten (art. 31 e.v.)

• De OR heeft recht op alle 
informatie die de raad 
redelijkerwijs voor zijn 
taak nodig heeft
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Meepraten

• Overlegrecht (artikel 23)
• 2x per jaar overlegvergadering over 

de algemene gang van zaken met
– Verantwoording behaalde 

resultaten
– Vooruitblik op toekomstplannen
– Afspraken met OR over 

betrokkenheid bij toekomstplannen

• Initiatiefrecht
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Meebeslissen I

• Adviesrecht (artikel 25)
– Belangrijke organisatorische 

besluiten met gevolgen voor 
het personeel

– Advies moet gevraagd 
worden vóór besluit 
genomen wordt

– Procedure bij 
Ondernemingskamer bij 
geschillen
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Adviesrecht – artikel 25 – 1e lid

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem 
voorgenomen besluit tot:
a. overdracht van zeggenschap van (een deel) van de 

onderneming;
b. vestigen, overnemen of afstoten van een (deel van de) 

onderneming of het aangaan van duurzame samenwerking 
met een andere onderneming;

c. beëindiging van de werkzaamheden van (een belangrijk 
deel van) de onderneming;

d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van de 
werkzaamheden;
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Adviesrecht – artikel 25 – 1e lid

e. belangrijke wijziging in de organisatie of in de 
verdeling van de bevoegdheden;

f. wijziging van de plaats van werkzaamheden;

g. groepsgewijs werven of inlenen van 
arbeidskrachten;

h. doen van belangrijke investering;

i. aantrekken van belangrijk krediet;

10

Adviesrecht – artikel 25 – 1e lid

j. het verstrekken van belangrijk krediet of 
zekerheidstelling voor belangrijke schulden;

k. invoering of wijziging belangrijke technologische 
voorziening;

l. belangrijke maatregel in de milieuzorg van de 
onderneming;

m. vaststelling van een regeling tot het zelf dragen van 
het risico voor arbeidsongeschiktheid;

n. adviesopdracht aan externe deskundige over één van 
bovenstaande punten.

11

Meebeslissen II

Instemmingsrecht (artikel 27)
– Instellen, intrekken of wijzigen van 

regelingen van één of meer groepen van 
het personeel opgesomd in lid 1 en lid 7

– Als de OR niet instemt: eventueel 
vervangende instemming door 
kantonrechter

– Onderwerpen die inhoudelijk in de cao 
geregeld zijn vallen niet onder het 
instemmingsrecht
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Artikel 27 – 1e lid

De ondernemer behoeft de instemming van de OR voor 
elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, 
wijziging of intrekking van een regeling omtrent:
a. Pensioen, winstdeling of sparen
b. Werktijd of vakantie
c. Belonings- of functiewaarderingssysteem
d. Arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim
e. Aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
f. Personeelsopleiding
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Artikel 27 – 1e lid

De ondernemer behoeft de instemming van de OR 
voor elk door hem voorgenomen besluit tot 
vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling 
omtrent:

g. Personeelsbeoordeling

h. Bedrijfsmaatschappelijk werk

i. Werkoverleg

j. Behandeling van klachten
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Artikel 27 – 1e lid

De ondernemer behoeft de instemming van de OR voor elk 
door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of 
intrekking van een regeling omtrent:
k. Registratie, omgang en bescherming van 

persoonsgegevens van medewerkers
l. Voorzieningen geschikt voor waarneming of controle op 

gedrag, aanwezigheid of prestaties van medewerkers
m. een procedure voor het omgaan met het melden van een 

vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;
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Artikel 27 – 7e lid

Onder regelingen op grond van een 
pensioenovereenkomst als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel a, worden 
mede verstaan regelingen opgenomen 
in een uitvoeringsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 1 van de 
Pensioenwet …
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Spelregels

• De spelregels uit de 
WOR zijn een middel, 
geen doel

• OR-reglement bevat 
spelregels voor de OR

• Overlegreglement bevat 
spelregels voor het 
overleg met de 
bestuurder
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Gelijkwaardige overlegpartners

• OR en bestuurder zijn 
gelijkwaardige overlegpartners

• Bestuurder kan (het liefst vooraf) 
geheimhouding opleggen

• OR en bestuurder kunnen 
bindende afspraken maken in de 
vorm van een 
ondernemingsovereenkomst 
(artikel 32)
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Achterban

• OR vertegenwoordigt 
personeel in het overleg 
met de bestuurder

• Niet vóór het personeel, 
maar namens…

• Geen wettelijke 
verplichting tot 
raadpleging
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Toegevoegde waarde
van de OR

door bestuurder en OR

• Wat maakt de rol van de OR bijzonder?

• Waarmee is deze onderscheidend?

• Wat wordt er gemist als de OR er niet zou zijn?

• Wat is het voordeel voor de bestuurder c.q. 
organisatie?
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Faciliteiten voor de OR I

• Gebruik maken van aanwezige 
faciliteiten

• Naast tijd voor vergaderingen + 
voorbereiding minimaal 60 uur per 
jaar voor overige OR-activiteiten

• Minimaal recht op 5 
scholingsdagen per jaar

• OR kan faciliteitenregeling 
afspreken met bestuurder
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Faciliteiten voor de OR II

• Ontslagbescherming omwille 
van het OR-lidmaatschap

• Bescherming tegen overige 
benadeling

• Recht op loondoorbetaling 
voor het OR-werk

• OR kan met bestuurder 
budget overeenkomen (art. 
22)
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Plichten van de OR I

• Agenda’s en notulen kenbaar maken

• OR-jaarverslag opstellen
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Plichten van de OR II

• Toezicht op naleving arbeidsvoorwaarden

• Toezicht op naleving arbeidsomstandigheden
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Plichten van de OR III

• Bevorderen werkoverleg

• Bevorderen gelijke behandeling 
mannen en vrouwen

• Tegengaan van discriminatie

• Bevorderen arbeidsdeelname 
arbeidsbeperkten en minderheden

• Bevoegdheden zo laag mogelijk in 
organisatie bevorderen
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Klagen I

• Algemene 
klachtenprocedure als WOR 
niet goed wordt toegepast

• Vrijwillige bemiddeling door 
bedrijfscommissie mogelijk

• Uitspraak vragen aan de 
kantonrechter
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Klagen II

• Procedure bij Ondernemingskamer in Amsterdam 
bij conflicten over toepassing adviesrecht (art. 26)
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OR jaarplan
je imago is je amigo
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Inventariseren (individueel)
Prioriteren (gezamenlijk)
Taken verdelen en uitzetten in de tijd
Uitwerken (doel‐kader‐doelgroep)
Voorbereiden (inhoud‐proces‐voorwaarden)
Publiceren (laten weten wat je doet en denkt)

Voorbereiding
op bespreking
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De OR checklist
Uitwerken (doel‐kader‐doelgroep)

Criteria formuleren
wat moet blijven
wat mag anders (of weg)
onder welke voorwaarden
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Afsluiting

31

Werkafspraken

Evaluatie formulier

Renie Rieffe
info@buro‐baat.nl

06 10571031


